Celebrate
Freed m
ARNHEM

1

2

Celebrate
Freed m
ARNHEM

3

Arnhem

Celebrate Freedom Arnhem

Eurovision
Song Contest 2020

Arnhem!

“Bijna 6.300 geïnteresseerden op Facebook weten allang dat
Arnhem voor het Eurovisie Songfestival geen brug te ver is. De
Gelderse hoofdstad beschikt over een ruime expertise in het
organiseren van grote evenementen. Dat begon al in 1995 met
het organiseren van het World Liberty Concert dat door 85.000
mensen werd bezocht. Verschillende wereldsterren en honderdduizenden bezoekers hebben ontdekt dat GelreDome een geweldige accommodatie is die perfect bereikbaar is en ook nog eens in
een fantastisch mooie omgeving ligt. Dus vergeet Rotterdam en
Maastricht en kies voor Arnhem: de verrassende smaakmaker van
het oosten!”
— Tjerk Letzer
	Initiatiefnemer Facebook Event ‘Eurovisie Songfestival 2020
in GelreDome Arnhem’

Arnhem!

John Frostbrug
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Cultureel centrum Rozet

Met dank aan de bijzondere prestatie van Duncan
Laurence mag Nederland het Eurovisie Songfestival
hosten. Arnhem als dé gaststad voor de editie 2020!
Een voor de hand liggende keuze: de stad Arnhem en
de regio ademen de waarden vrijheid en verbinding.
Arnhem!

VRIJ EN IN VERBONDENHEID

GEEN HEDEN ZONDER VERLEDEN

De waarde van vrijheid: te kunnen zijn wie je bent. Door
onze geschiedenis is vrijheid een belangrijk goed. De
vrijheid om te zijn wie je wilt zijn. De vrijheid om te
doen wat je wilt in de stad of de prachtige omgeving. We
beleven die vrijheid iedere dag, in verbondenheid met
onze medemens en met respect voor elkaars verschillen.
Op speciale momenten staan we samen extra stil bij
vrijheid, zoals tijdens het muziekevent Free Your Mind,
het Fashion + Design Festival We are People en het
jaarlijkse herdenkingsevenement Bridge to Liberation.

Arnhem, hoofdstad van Gelderland, ligt centraal in
Nederland. Arnhem is een dynamische stad met veel
innovatieve bedrijvigheid, zorg en onderwijs in een zeer
aantrekkelijke, groene woonomgeving waar bijna 160.000
mensen wonen, werken en recreëren. De stad vormt het
hart van een stedelijke agglomeratie van 450.000 mensen.
Arnhem is internationaal een begrip vanwege de Slag bij
Arnhem, de verloren slag uit de Tweede Wereldoorlog
waardoor deze nog een zware winter langer duurde. Naast
het verlies van veel (burger)levens en de evacuatie van alle
inwoners, leidde dit tot de verwoesting van een deel van
de historische binnenstad en omgeving.
De 7 straatjes

Arnhem moest zich herpakken en herrees. De
wederopbouw van de binnenstad heeft geleid
tot een blijvende stedelijke vernieuwing, waarbij
historisch erfgoed wordt gecombineerd met nieuwe,
toonaangevende architectuur. Resultaten hiervan
zijn onder andere het internationaal prijswinnende
Rozet, place to be voor jong en oud en het huis van de
mooiste bibliotheek van Nederland, en het eveneens
prijswinnende station Arnhem Centraal.
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Arnhem is gastvrij en heeft de locatie, de centrale
ligging, de infrastructuur, de regionale samenwerking,
de ervaring, de overtuiging én het lef om er een
bijzondere editie van te maken. Daarbij voelen we ons
gesteund door het enthousiasme en de gastvrijheid van
zeer veel inwoners en ondernemers uit de hele regio, die
zich hebben gemeld om hun steentje bij te dragen aan
onze kandidatuur.

ATTRACTIEF EN ONTSPANNEN

“De rust die Arnhem uitstraalt dankzij de Veluwe, de uiterwaar-

Voor toeristen is Arnhem een aantrekkelijke stad door
de hoge dichtheid aan bekende dagattracties, zoals het
beroemde Kröller Müllermuseum, dierentuin Burgers’ Zoo
en het Nederlands Openluchtmuseum.

den van de Rijn en de vele parken maakt de stad een inspiratiebron voor creativiteit. De stad kent daarom ook een bruisende
creatieve scene. Ik ben zelf altijd weer blij verrast te ervaren hoe
centraal Arnhem is gelegen; binnen een uur ben je in de Randstad
of in het Ruhrgebied. De vele windstreken die hier samenkomen

Arnhem ligt op een stuwwal met in de voortuin het
grootste nationale park van West-Europa, de Hoge
Veluwe. Via de vele, grote stadsparken loopt de Hoge
Veluwe door tot aan de rand van de binnenstad. Aan de
zuid- en oostkant ligt het rivierengebied van de Rijn en
de IJssel, met de Betuwe als achtertuin. De kastelen en
buitenplaatsen in de omgeving zijn een prachtig bewijs
van de rijkdom van het leven in vroeger tijden, maar ook
midden in de stad is er volop groen om van te genieten.
Een ontspannen buitenleven gaat hierdoor moeiteloos
samen met een bruisend stadsleven.

met de rust en creativiteit maken Arnhem op geheel eigen wijze
een bruisende stad.
In 2019 heb ik het enthousiasme van het Eurovisie Songfestival
mee mogen krijgen door het leveren van de kleding voor Duncan.
Toen al voelde Arnhem zich daarom enorm betrokken. Ik zou
het geweldig vinden als Arnhem het volgend jaar écht kan gaan
beleven!”
— Sjaak Hullekes

Arnhem!

modeontwerper (Arnhem)
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ENERGIEK EN CREATIEF

CELEBRATE FREEDOM!

Het maken zit in de Arnhemse genen, zeker op creatief
gebied. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten heeft
een aantal internationaal gewaardeerde kunstenaars
en modeontwerpers afgeleverd. De drie nationale
gezelschappen Introdans, Het Gelders Orkest en
Toneelgroep Oostpool leveren voorstelling na
voorstelling en in ons eigen Modekwartier laten jonge
ontwerpers zien waar ze goed in zijn: creëren.

In 2020 vieren we in heel Europa, maar zeker in Arnhem,
de bevrijding en het einde van de Tweede Wereldoorlog.
We staan dan ook stil bij de waarde van vrijheid en het
feit dat zoveel mensen in de wereld niet vrij zijn of zich
vrij voelen. Alleen al daarom: Celebrate Freedom met het
Eurovisie Songfestival 2020 in Arnhem!

De studenten van Hogeschool ArtEZ, Hogeschool Arnhem
Nijmegen en Van Hall Larenstein en van de vele mbo’s,
samen met de topsporters van Nationaal Sportcentrum
Papendal en de vele creatieve ondernemers, zorgen
voor energie in de stad. Letterlijk wordt er ook energie
gemaakt door de onderwijsinstellingen en de bedrijven
op bijvoorbeeld Industriepark Kleefse Waard.

Feestaardvarken

Arnhem!
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GelreDome

“De overwinning van Duncan Laurence heeft veel Nederlanders
een mooie herinnering bezorgd. Voor mij persoonlijk betekent
zijn overwinning echter dat de kriebels van het organiseren van
een Songfestival weer opkomen. Wat een uitdaging zou het zijn
om na 2015 in Wenen weer deel uit te kunnen maken van een
dergelijk evenement.
GelreDome is een zeer geschikte locatie, mede omdat het een
groot aantal bezoekers kan ontvangen. Aan de gewenste technische en logistieke kaders voor een dergelijk evenement kan
GelreDome prima voldoen.”
— Remco Hek
Projectmanager ESF 2015 in Wenen (Oostenrijk)

GelreDome

GelreDome

Arnhem is de stad, GelreDome de locatie.
Evenementencomplex GelreDome is het
grootste theater van Nederland.
TOPLOCATIE GELREDOME

GelreDome is meer dan een revolutionair gebouw.
Het is een concept dat inspeelt op de wijze waarop
vrijetijdsbesteding zich in de komende tientallen
jaren zal ontwikkelen. Daarin spelen grootschalige
topevenementen een belangrijke rol; een event als

het Eurovisie Songfestival is hier uitstekend op zijn
plaats. Sleutelwoorden zijn dan ook comfort, veiligheid,
kwaliteit, sfeer en gastvrijheid. GelreDome is een plaats
waar uitdaging, verrassing en een overtreffende zorg voor
de bezoeker centraal staan.

MULTIFUNCTIONEEL EN FLEXIBEL
GelreDome voldoet aan de hoogste vorm van
multifunctionaliteit. Dit komt onder meer tot uiting in
een nooit vertoonde combinatie van een beweegbaar
dak en een uitplaatsbare voetbalgrasmat van Vitesse,
met daaronder een betonnen vloer en een uitgekiend
klimaatbeheersingssysteem. Dit betekent dat er, weer
of geen weer, op elk gewenst moment en ook voor
een langere periode een evenement georganiseerd
kan worden. Het is mogelijk om door twee van de vier
veldingangen met een vrachtwagen naar binnen te rijden.
Dit draagt bij aan een flexibele en efficiënte opbouw.
Het beweegbare dak vergroot de multifunctionaliteit
van de locatie. Met een gesloten dak en de lichten uit is
de zaal volledig verduisterd, waardoor iedere show tot in
perfectie kan worden vormgegeven.

GelreDome
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De multifunctionaliteit en de bewezen diensten op
velerlei gebied spreken voor zich. Maar wat GelreDome
uniek maakt, is dat het naast het grote scala aan
gebruiksmogelijkheden een optimale akoestiek biedt.
En dat is waar het Eurovisie Songfestival om gaat: het
volledig tot hun recht laten komen van de inzendingen
in al hun diversiteit. Van groots en meeslepend tot
gevoelig en intiem. Van krachtig en hard tot klein en
breekbaar. Dat GelreDome deze akoestische kwaliteit kan
bieden, voor zoveel mensen tegelijk, is werkelijk uniek.
Met een capaciteit van maximaal 22.000 zitplaatsen en
7.500 staanplaatsen, afhankelijk van de wensen van de
organisatie, zorgt GelreDome ervoor dat zoveel mogelijk
mensen – ook live – kunnen genieten van het Eurovisie
Songfestival. Dit is uiteraard ook financieel aantrekkelijk.

Gelredome

GelreDome
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Naast de grote zaal (de Dome) met vier tribunes en
8.000 m2 evenementenvloer, beschikt GelreDome
over diverse publieksruimtes, flexibele ruimtes,
kantoren, kleedkamers en (crew) cateringsruimtes.
Naast deze bestaande voorzieningen zorgt GelreDome
in samenwerking met een betrouwbare partner voor
de gevraagde, aanvullende, compleet ingerichte en
hoogwaardige onderkomens. Deze tijdelijke huisvesting
wordt gerealiseerd op eigen terrein en op korte
loopafstand van de zaalvloer en andere faciliteiten.
Hiermee kan GelreDome voldoen aan de vraag voor
het huisvesten en ontvangen van de projectorganisatie,
landendelegaties, EBU, VIP-gasten, pers en zoveel
mogelijk bezoekers.

UITSTEKENDE AKOESTIEK
De goede akoestiek van GelreDome wordt veroorzaakt
door het materiaal waarmee de muren en de binnenzijde
van het dak zijn bekleed. Kunststof met daarin gaatjes

zorgt ervoor dat het geluid niet weerkaatst, maar wordt
opgenomen. Het dak kan hierdoor 50 decibel geluid
absorberen. Dat is bijna de helft van de hoeveelheid
geluid die tijdens een concert wordt geproduceerd.
Dat live broadcasting van een event als het Eurovisie
Songfestival een bijzondere uitdaging vormt, is zonneklaar.
Daarom is het belang bijzonder groot van een uitstekende
samenwerking met ervaren mensen namens de EBU en
de Host Broadcaster-organisatie. De door hen jarenlang
opgedane expertise is van levensbelang om een geslaagd
event van het allerhoogste niveau te kunnen neerzetten.
Mede vanwege deze bijzondere akoestische kwaliteiten
heeft GelreDome de afgelopen jaren een groot aantal
uiteenlopende concerten mogen huisvesten zoals die
van U2, Céline Dion, Metallica, Tina Turner, Madonna,
Roger Waters, Justin Timberlake, Lady Gaga, Paul
McCartney, Justin Bieber, Prince en de Rolling Stones.
Maar ook internationale events en sportevenementen

als Davis Cup tennis, Euro 2000 voetbal en het WK
damesvolleybal, dat gepland staat in 2022.

SAFETY FIRST
Elk evenement dat in GelreDome plaatsvindt, is
speciaal en verdient alle aandacht. Aan de veiligheid
van de bezoekers worden hoge eisen gesteld. Voor
elk evenement wordt er door een professioneel team
in samenwerking met externe professionals een
risicoanalyse opgesteld. Aan de hand van deze analyse
en het ontruimingsplan van GelreDome, worden de
inzet van de stewards en beveiligers en de aanvullende
veiligheidsmaatregelen bepaald. Een getraind team van
stewards, mobiliteitsmedewerkers en beveiligers werkt
nauw samen onder één coördinator en waarborgt tijdens
evenementen de veiligheid van sporters, artiesten,
organisatoren en bezoekers in en rondom GelreDome.

Gelredome

Gelredome

“In mijn ogen is GelreDome van de grote zalen in Nederland, na de
Ziggo Dome in Amsterdam, de beste zaal voor versterkte muziek.
De zaal is zeer goed geschikt te maken voor een tv-productie als
het Eurovisie Songfestival.
Voor de Europese tour van de band Iron Maiden zijn we gevraagd
om voor alle zalen de akoestiek te ontwerpen. GelreDome was één
van de grotere zalen van deze tour. Door het grotere volume zou je
een slechtere akoestiek verwachten. Het tegendeel bleek waar:
er waren geen voorzieningen noodzakelijk.

door de goede geluidsisolatie. Voor een tv-opname zijn geluiden
zoals regen op het dak, sirenes en verkeerslawaai een probleem.
In GelreDome is dit alles goed in orde.”
— Peter van der Geer
Event Acoustics (Utrecht)

Celebrate Freedom Arnhem

Iedere technicus is blij als hij in GelreDome mag werken. Dat komt
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Station Arnhem Centraal

INTERNATIONAAL

Maar liefst vijf internationale luchthavens liggen
op minder dan 1,5 uur rijden van Arnhem. Ook
met het openbaar vervoer zijn deze vliegvelden
goed bereikbaar.

NATIONAAL, REGIONAAL EN LOKAAL

Vliegveld
Spoorlijn
Reistijd hogesnelheidstrein naar Arnhem
Reistijd vanaf het vliegveld naar Arnhem
Berlijn

Zwolle

Amsterdam Schiphol Airport
105km

1u. 25min.

Amsterdam

1u. 10.

Den Haag

590km

6u. 15min.

5u. 30min.

Deventer

Utrecht
Arnhem

De stad Arnhem ligt niet alleen op een knooppunt
van (inter)nationale spoorverbindingen, maar is ook
strategisch gelegen voor het autoverkeer. Zo ligt de
stad tussen de snelwegen A12 (tussen Randstad en
Ruhrgebied), A15 en A50 en heeft de regio Arnhem
Nijmegen een goed onderliggend regionaal wegennet.
Hiermee is de stad optimaal met verschillende
vervoerswijzen bereikbaar.
Het is voor bezoekers en deelnemers aan het Songfestival
bijvoorbeeld heel eenvoudig om een dagtrip te maken
naar Amsterdam, Rotterdam, Kinderdijk of Giethoorn
(max. 1,5 uur rijden).

Bereikbaarheid en verblijf

Arnhem Centraal wordt (inter)nationaal gezien als de
‘draaischijf’ van Oost-Nederland. Per trein zijn Londen,
Parijs, Basel en Berlijn alle binnen zes uur bereikbaar. De
ICE vanuit Amsterdam halteert na Utrecht alleen nog op
Arnhem Centraal en rijdt dan via Düsseldorf, Keulen naar
Frankfurt en Basel.

Groningen

Leeuwarden

Treinstation

Arnhem heeft een rechtstreekse en frequente
treinverbinding naar Schiphol en Düsseldorf en voor
KLM-reizigers is er een KLM-bus die rechtstreeks van
Schiphol naar station Arnhem Centraal rijdt. Arnhems
nieuwe treinstation is niet alleen een architectonisch
hoogstandje, maar ligt ook zeer centraal in het
internationale treinennetwerk.

Rotterdam The Hague Airport
115km

1u. 30min.

2u.

Nijmegen

Binnen de stad, en deels in de regio, wordt het openbaar
vervoer verzorgd door het beroemde en schone
Arnhemse trolleybussysteem. Opgezet na de oorlog,
is dit systeem doorontwikkeld tot een innovatief en
toekomstgericht concept met één van de grootste
netwerken in West-Europa.

Airport Weeze
85km
Breda

1u.

1u. 45min.

Duisburg

Eindhoven Airport
86km

55min

Essen

1u. 45min.

Antwerpen

Düsseldorf International Airport
124km

6u. 45min.

Maastricht

5u. 15min.
220km

2u. 55min.

3u.

5u. 10min.

4u. 35min.

2u.

1u. 45min.

Frankfurt
350km

Parijs
512km

Keulen
170km

Brussels Airport

1u. 30min.

3u. 30min.

3u. 15min.

GelreDome ligt aan één van de hoofdassen van
dit netwerk, maar ook aan verschillende regionale
hoogwaardige buslijnen. Met dit HOV-netwerk zijn de
Songfestival-locaties en -hotels eenvoudig met elkaar
verbonden. Arnhem is een compacte stad waardoor
de reistijden kort zijn. GelreDome ligt op 15 minuten
rijden van de binnenstad waar de side-events worden
georganiseerd, een afstand van 2,5 kilometer die ook
gemakkelijk te fietsen is. GelreDome beschikt over vier
fietsenstallingen met ruimte voor 1600 fietsen.
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Londen
512km

1u. 15min.
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Apeldoorn

Shuttlenetwerk
91, 231
10, 105

Ede-Wageningen

Papendal

29, 43

3
Bennekom

Rheden

Rijnstate

Oosterbeek

Velp

1

Arnhem Centraal
Arnhems Buiten

Doetinchem

Arnhem

WUR
Renkum

7

Wageningen

Gelredome

Station Westervoort

WKC Kronenburg

Nieuwgraaf

60, 61, 62, 66
Duiven

Bereikbaarheid en verblijf

51, 352

1

Rijnstate Zevenaar

Huissen

14, 33, 330, 331
Station Zevenaar
Elst

Bemmel

Shuttlediensten en OV-lijnen
HOV Arnhem - Oostenbeek - Wageningen
HOV Arnhem - Papendal - Ede

Knoop Lent

HOV Arnhem - Beekbergen - Apeldoorn
HOV Arnhem - Rheden
Centrum

HOV Arnhem - Duiven

Nijmegen CS

HOV Arnhem - Nijmegen
Nummers van reguliere buslijnen

Celebrate Freedom Arnhem
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Voor de delegaties zullen aparte touringcars worden
ingezet, de overige geaccrediteerden (officials, crew en
pers) kunnen eenvoudig met het openbaar vervoer reizen
of, indien gewenst, met aparte shuttleverbindingen. Inzet
van taxi’s of auto met chauffeur, zijn faciliteiten die
optioneel kunnen worden aangeboden.

“De regio Arnhem-Nijmegen in zijn algemeenheid en
GelreDome meer specifiek hebben ruime ervaring in het
ontvangen van grootschalige evenementen. Arnhem is
strategisch gelegen en via alle modaliteiten bereikbaar,
onder andere met directe verbindingen vanuit Duitsland.
Het Eurovisie Songfestival is een unieke gelegenheid om
gezamenlijk met de regio Arnhem-Nijmegen-Wageningen
te werken aan een fantastisch evenement. We laten
Europa graag zien dat Gelderland mooie streken levert.”

De bezoekers van de halve finales en de finale zullen
deels per openbaar vervoer en deels per auto komen.
Voor het autoverkeer zijn satellietparkeerplaatsen
ingericht waar bezoekers vanaf de snelwegen direct
naartoe worden geleid en van waar shuttlediensten
af en aan rijden naar GelreDome. Dit is een beproefd
systeem dat regelmatig bij de grotere evenementen
wordt ingezet.

— Sigrid Helbig
Directeur The Economic Board

OVERNACHTINGSMOGELIJKHEDEN
Arnhem en omgeving is sterk gericht op toerisme en
heeft daarom een breed aanbod aan overnachtings
mogelijkheden. In de regio Arnhem Nijmegen is de
totale capaciteit 240 accommodaties (COROP) met in
totaal 33.000 slaapplaatsen. In de regio Veluwe zijn nog
eens ruim 500 accommodaties met meer dan 100.000
slaapplaatsen.

Door de vele positieve ervaringen bij andere
nationale en internationale evenementen brengen
wij ook graag onder de aandacht dat we in de
regio 23 vakantiehuisjesterreinen hebben met in
totaal 4.422 slaapplaatsen.

Celebrate Freedom Arnhem
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Hotel Molendal
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Concertzaal Musis Arnhem

Luxor Live

OP WEG NAAR HET SONGFESTIVAL
In de aanloop naar het Eurovisie Songfestival maken
wij het publiek in stad en regio warm voor het
evenement, door het organiseren van activiteiten die
het Eurovisie-gevoel uitdragen. Het organiseren van deze
activiteiten zullen wij in nauwe samenwerking doen
met de evenementenorganisator en lokale (culturele)
organisaties.
De ‘Symphonica in Rosso’-concerten kleurden Arnhem
bij elke editie dagenlang rood. Al ver voor de start van de
Giro d’Italia in 2016 kleurde de hele stad roze. Kortom,
Arnhem omarmt grootschalige evenementen en draagt
ze een warm hart toe. Met het Eurovisie Songfestival
zal dat niet anders zijn. Dat blijkt nu al uit de ideeën
die spontaan vanuit de stad ingediend worden en de
steunbetuigingen die wij mogen ontvangen.

Onder het motto ‘Heel Arnhem zingt’ wil Rozet (cultureel
centrum gericht op cultuur, kennis en educatie) een
groot aantal activiteiten organiseren met de stad. Een
greep: Rooftop-concerten in het centrum van de stad,

meezingconcerten, een juniorsongfestival met alle
scholen, een ‘zangfietspad’ met onderweg muzikale
belevenissen en een virtuele tour, het creëren van een
Arnhems lied dat gezongen zal worden door scholen,
verenigingen en koren, karaoke-flashmobs en een
stadssongfestival waar iedere Arnhemmer zijn stem kan
laten horen.
Aangezien Arnhem in de afgelopen periode veel steun
heeft ondervonden van een groot aantal partijen uit
Gelderland en daarbuiten (ook grensoverschrijdend),
zijn er veel kansen en mogelijkheden om deze ‘met
Arnhem mee te laten zingen’. Er zijn vele mogelijkheden
en initiatieven die genomen kunnen worden om heel
Nederland ‘mee te laten zingen’ met het Eurovisie
Songfestival dat in Arnhem wordt georganiseerd.
Scholengemeenschap RijnIJsselcollege heeft al
aangegeven een heel lesprogramma rondom het
Songfestival te willen organiseren.

Arnhem staat internationaal op de kaart als modestad.
Grote namen in de modewereld hebben hun wortels in

Arnhem, denk aan Viktor en Rolf, Jan Taminiau en Spijkers
& Spijkers. En uiteraard niet te vergeten Sjaak Hullekes,
die de outfit van Duncan Laurence ontwierp voor het
voorbije Songfestival. Met het Modekwartier willen wij
overleggen hoe de natuurlijke band die het festival met
mode heeft in Arnhem zichtbaar gemaakt kan worden.
Daarnaast zullen culturele instellingen (bijvoorbeeld
Introdans, Toneelgroep Oostpool, poppodium Luxor Live)
en bestaande evenementen en festivals in Arnhem in
hun programma aandacht besteden aan het Eurovisie
Songfestival. Heel Arnhem ademt straks maandenlang
het Eurovisie Songfestival, toelevend naar de grote
apotheose in mei 2020.
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Voor een definitief programma is het nog te vroeg,
maar wij kunnen hier alvast een impressie geven van de
ideeën die er leven. WIj gaan met onze concertzaal Musis
overleggen over het programmeren van concerten met
oud-deelnemers aan het festival, of concerten waarbij de
Eurovisiesongs centraal staan, al dan niet bijgestaan door
het Gelders Orkest. Wij willen modeopleiding ArtEZ vragen
een modeshow te organiseren van iconische kleding uit de
Songfestivaltraditie, maar wel met een moderne twist. We
gaan een serie pubquizzen organiseren waaruit de grootste
Gelderse Songfestivalkenner naar voren moet komen.

Side-events

Arnhem is ervaren in citydressing tijdens grootse
evenementen in de stad. Daarbij zijn we niet
bescheiden. Onze ervaring, aanpak en beschikbare
outdoor-media staan volledig ter beschikking om
het Songfestival ook in de publieke buitenruimte
op opvallende wijze zichtbaar en beleefbaar te
maken. De winnaars van de afgelopen edities op
een led-scherm van veertig meter en spectaculair
zichtbaar vanaf de beroemde John Frostbrug? In
Arnhem kan dat.

EUROVISION VILLAGE
Eusebius
Focus Filmtheater
Dudok
Markt aan de Jansbeek
Stadhuis

7

6

FANCLUB OGAE CAFÉ
Luxor Live
5

EUROCLUB
Eusebius
3

HEADS OF DELEGATION MEETING
Eusebius (Meeting)

4

Side-events

RODE LOPER & WELKOMSTRECEPTIE
De Markt (rode loper) & Provinciehuis
(welkomstreceptie)

1

HOST CITY INSIGNIA EXCHANGE
& SEMI-FINAL ALLOCATION DRAW
Stadhuis Arnhem Burgerzaal en Duivelshuis

3

HEADS OF DELEGATION MEETING
GelreDome (Welkomstdiner)
REFERENCE GROUP MEETINGS
GelreDome En Andere Bijzondere Locaties

2

Arnhem CS - GelreDome
3000 meter

10 min.

35 min.

Side-events - GelreDome
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2500 meter

10 min.

25 min.

Side-events

— Ronnie Degen
Feestfabriek ‘Alles Komt Goed’
Concertzaal Musis Arnhem
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“Als echt Gelders bedrijf zijn wij trots op de evenementen die wij jaarlijks organiseren, zoals de
Zwarte Cross. Met veel creativiteit en passie voor
publieksevenementen gaan wij de uitdaging aan
om, samen met de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland, de side-events van het Eurovisie
Songfestival zo neer te zetten, dat hier nog jaren
over nagepraat zal gaan worden. In samenwerking
met onze partners zal technisch alles mogelijk zijn
en zullen we uniek zijn in de uitvoering! Ons credo
is niet voor niets: Alles Komt Goed!”

Stadhuis Arnhem

1

 HOST CITY INSIGNIA EXCHANGE
& SEMI-FINAL ALLOCATION DRAW

Side-events

Voor de Host City Insignia Exchange in januari 2020 zal
burgemeester Ahmed Marcouch zijn collega uit Tel Aviv, de
heer Ron Huldai, ontvangen in het stadhuis van Arnhem.
Het monumentale stadhuis ligt in het bestuurlijke hart
van de stad. De realisatie van het gebouw in 1968 was
een toonaangevend onderdeel van de wederopbouw na
de verwoestingen van de Tweede Wereldoorlog. Hoewel
modern van opzet is het direct verbonden met het
verleden van de stad doordat het tegen het Duivelshuis,
ook wel Maarten van Rossemhuis, gebouwd is. Dit
Duivelshuis, een zestiende-eeuws kasteel, vormt een
prachtig decor voor de Host City Insignia Exchange.

Tijdstip: dinsdag 28 januari
2020 (voorlopige datum)
Locatie: Stadhuis Arnhem
Burgerzaal en Duivelshuis

Voor de Semi-Final Allocation Draw biedt de Burgerzaal
van het stadhuis met zijn open structuur en capaciteit
van 500 personen voldoende ruimte. Op deze plek
vinden regelmatig ontvangsten, congressen en concerten
plaats, begeleid en gefaciliteerd door het ervaren
evenementenbureau van de gemeente Arnhem.

Eusebius

3
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HEADS OF DELEGATION MEETING

De Heads of Delegation Meeting geeft
de delegatieleden een mooie gelegenheid
kennis te maken met de twee belangrijkste
Arnhemse locaties van het Eurovisie
Songfestival. Allereerst uiteraard GelreDome,
de hoofdlocatie, waar wij de delegatieleden
uitnodigen voor een welkomstdiner en er
tevens de gelegenheid is een voorproefje te
krijgen van de uitgebreide mogelijkheden van
dit grote theater.
De daadwerkelijke meeting vindt plaats in de
Eusebius, de beoogde plek voor de EuroClub
en deel van de Eurovision Village. Deze kerk,
waarvan de geschiedenis teruggaat tot de
negende eeuw, bevindt zich in het hart van de
stad en mag zich na een langdurige restauratie
en herinrichting met recht het icoon van de
stad noemen.

Naast een toeristische attractie is de Eusebius
vooral een locatie voor zowel intieme als
grootschalige evenementen. De laatste jaren
profileert de locatie zich meer en meer
als een culturele hotspot met concerten,
tentoonstellingen en feesten. Daarnaast
wordt de kerk ook gebruikt voor congressen
en vergaderingen.
Aansluitend zal een uitgebreid locatiebezoek
aan GelreDome worden gebracht.
Tijdstip: 9 maart 2020 (welkomstdiner 8 maart 2020)
Locatie: GelreDome (welkomstdiner) en Eusebius
(meeting)

2

REFERENCE GROUP MEETINGS
Tijdstip: november 2019,
januari 2020 en maart 2020
Locatie: GelreDome en
andere bijzondere locaties

Side-events

Arnhem beschikt over voldoende geschikte en
aangename locaties om de Reference Group te
ontvangen en kennis te laten maken met onze mooie
stad. Wij stellen daarom voor om de meetings telkens
op een andere locatie te organiseren, waaronder
uiteraard ook GelreDome. Maar daarnaast willen wij
de Reference Group ook laten proeven van het groene
Arnhem in de Stadsvilla in Park Sonsbeek, het modernhistorische Arnhem in Musis, Nederland in het klein in
het Nederlands Openluchtmuseum of van industrieel
Arnhem in Kantoorgebouw De Enk.
Tijdens elke meeting is er gelegenheid GelreDome te
bezoeken, als daar behoefte aan is. Wij zorgen ervoor
dat de delegatieleden tijdig naar de betreffende locaties
vervoerd worden.
Voor hun verblijf kunnen wij overnachtingen regelen in
een van de vele hotels die Arnhem en omgeving rijk zijn.

Park Sonsbeek

Huis der Provincie aan de Markt

4

RODE LOPER &
WELKOMSTRECEPTIE
Tijdstip: zondag voorafgaand aan festivalweek
Locatie: De Markt (rode
loper) & Provinciehuis
(welkomstreceptie)
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Op de zondag voorafgaand aan de festivalweek leggen
wij op de Markt de rode loper uit voor alle delegaties
van het Eurovisie Songfestival. De Markt bevindt zich
in het hart van de stad, naast de Eusebius, en biedt de
delegaties ruim de mogelijkheid zich te presenteren aan
de wereldpers en het lokale, regionale en (inter)nationale
publiek.
De rode loper leidt de delegaties naar het Huis der
Provincie van Gelderland, dat onlangs schitterend
verbouwd is. Daar worden zij tijdens een staande receptie
ontvangen door de Commissaris van de Koning, de heer
John Berends, en de burgemeester van Arnhem, de heer
Ahmed Marcouch. De receptie zal omlijst worden door een
divers cultureel programma van lokale en regionale bodem.

5

EUROCLUB

Side-events

Midden in de stad, al zichtbaar van ver buiten Arnhem,
staat de Eusebiuskerk met een veelbewogen geschiedenis
die teruggaat tot de negende eeuw. Na de oorlog is
de vernietigde kerk weer opgebouwd, deze vormt
nu het icoon van de wederopbouw van Arnhem. De
grote Eurovisie-aftelklok prijkt in de aanloop naar het
Songfestival prominent op de toren.
Met zijn plek midden in de stad, een capaciteit van
zo’n 2.000 bezoekers en ervaring in het hosten van
grootschalige evenementen, is de Eusebius de uitgelezen
locatie voor de EuroClub. Naast een ideale ruimte
voor een groot evenement, is de kerk ook in staat een
intiemere setting te creëren voor kleinere ontvangsten of
recepties. Het bestuur van de stichting die het gebouw
exploiteert, heeft zich al enthousiast uitgesproken over
de ontvangst van de deelnemers, delegatieleden en
gasten van het Songfestival.

Elke avond kunnen de artiesten en delegaties hier stoom
afblazen, ontspannen, ervaringen uitwisselen en uiteraard
feesten, terwijl dj’s het Songfestivalrepertoire van door
de jaren heen tot een spannende mix maken. Ouddeelnemers zullen acte de présence geven met optredens
en ook de deelnemers van 2020 zijn uiteraard welkom
het podium te betreden. De kerktoren zal tijdens het
festival van zich laten horen door het carillon bekende
Songfestivalliedjes te laten klinken.
De invulling van de EuroClub-avonden zullen wij in
nauwe samenwerking organiseren met Johan Mak,
organisator van Eurovision in Concert in AFAS Live.
Locatie: Eusebius

Eusebius

Luxor Live

6
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FANCLUB OGAE CAFÉ

Wij zijn in contact met een vertegenwoordiger van de
fanclub OGAE in Nederland om samen te kijken naar
een geschikte locatie waar de fans het festival onderling
optimaal kunnen vieren. Luxor Live, hét poppodium van
Arnhem, lijkt hiervoor een passende locatie. Een podium
met een brede muziekprogrammering in het centrum
van Arnhem, vlakbij station Arnhem Centraal en met een
maximale capaciteit van 900 personen.
Locatie: nader te bepalen, wellicht Luxor Live

7



EUROVISION VILLAGE
PUBLIEK TOEGANKELIJK

Midden in het centrum van Arnhem willen wij de
Eurovision Village creëren, het kloppende hart voor
de bezoeker van het Eurovisie Songfestival. Een plek
waar je als bezoeker van Arnhem niet omheen kunt,
op loopafstand van bezienswaardigheden, winkels,
restaurants en cafés. Een plek die door zijn compactheid
en overzichtelijkheid bovendien goed te beveiligen is.

Focus filmtheater

Het Stadhuis

De betrokken locaties:
De Eusebius (zie ook EuroClub): de kerk beschikt
naast de kerkzaal waar de EuroClub zich bevindt over
meerdere ruimtes voor (besloten) ontvangsten en
recepties. Van klassiek in de ridderlijke Raadskapel, tot
intiem en exclusief op de Belvédère-verdieping met
een fantastisch uitzicht over Arnhem en omgeving.

Side-events

Zowel binnen als buiten de betrokken locaties
(Eusebius, Focus Filmtheater, Café Brasserie Dudok en
Stadhuis) en in één of meer tenten aan de Jansbeek
en op het Stadhuisplein, zal het in de tien dagen
van het Songfestival bruisen van de activiteiten. Wij
denken daarbij aan meet-and-greets met artiesten,
optredens van lokale en regionale talenten, modeshows,
toeristeninformatie- en festivalstands, sponsormeetings,
singalong-concerten, karaoke flashmobs en nog veel
meer. Iedere bezoeker hoort, ziet en voelt dat het
Eurovisie Songfestival in de stad is. Celebrate freedom!

Locatie: Eusebius, Focus
Filmtheater, Dudok,
Markt aan de
Jansbeek, Stadhuis

Het Kerkplein en de Jonas Daniel Meijerplaats
vormen het gebied dat de bovengenoemde locaties
verbindt. Hier is ruimte voor het opstellen van één
of meerdere tenten en een podium voor allerlei
optredens.

Café Brasserie Dudok is een echte stadsbrasserie die
de kunst, cultuur en bewoners van Arnhem omarmt.
Deze beschikt naast een ruim opgezet café-restaurant
over de Van Ranzowzaal, die zowel geschikt is voor
grote als kleine gezelschappen.

Uitbreiding van de Eurovision Village is bovendien nog
mogelijk wanneer ook de naastgelegen Markt en het
Huis der Provincie worden betrokken.
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Focus Filmtheater heeft meerdere zalen waaronder
een multifunctionele zaal en een openluchtzaal, en
verder ook een ruime foyer en een eigen restaurant.

Het Stadhuis met de daarbij behorende
pleinen en het Duivelshuis bieden verschillende
mogelijkheden wat betreft zalen, podia en bijzondere
ontvangstruimtes. Bijvoorbeeld de moderne burgeren raadszaal en de historische B&W-kamer.

Celebrate Freedom Arnhem

Cultureel programma

Cultureel
programma
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Arnhem en haar omgeving biedt naast een rijkdom aan
historie ook vele stadsparken, een breed cultuuraanbod en
prachtige natuurgebieden op fiets- of zelfs loopafstand.
Verder is Arnhem bekend vanwege haar mode en design,
aantrekkelijke architectuur, culinaire hoogstandjes,
topattracties, wellness en een uitgebreid aanbod aan
evenementen.

Voor Arnhem is en blijft het belangrijk dat iedereen in
vrijheid kan leven en kan zijn wie hij of zij is. Het zindert
in Arnhem van de creativiteit en innovatie. Met ArtEZ
Hogeschool voor de Kunsten als broedplaats voor onder
meer Daan Roosegaarde, Marcel Wanders en Victor & Rolf.
Jaarlijks wordt een podium geboden aan het Fashion +
Design Festival Arnhem en State of Fashion, de opvolger
van Arnhem Mode Biënnale, maar in en om Arnhem
kun je het hele jaar door mode en design bewonderen.
En shoppen! In het Modekwartier koop je de nieuwste
mode en design bij de makers zelf. En net achter de grote
winkelstraat met de bekende ketens vind je de 7straatjes,
met niet-doorsnee winkeltjes en een uniek aanbod voor
ieder die net wat anders wil.

De Veluwe is één van de grootste aaneengesloten
gebieden met natuurlijk schoon in West-Europa en
heeft de grootste attractiedichtheid van Nederland. Het
Nederlands Openluchtmuseum laat het authentieke
Nederland zien van de afgelopen eeuwen: heel Nederland
in een notendop. In Apeldoorn ligt Paleis Het Loo, het
voormalige paleis van koning-stadhouder Willem III van
Engeland en koningin Mary Stuart II. Daarnaast wemelt
het van de kastelen en buitenplaatsen. Deze landgoederen
tonen zeven eeuwen rijke historie, een deel ervan is
open voor publiek. Een hoogtepunt in de regio is het
Kröller-Müllermuseum, waar de op-een-na grootste Van
Goghcollectie ter wereld getoond wordt. Het museum
ligt middenin Nationaal Park de Hoge Veluwe, een
wereldberoemd natuurpark met ruim 5.400 hectare bos,
heidevelden, grasvlakten en zandverstuivingen.
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Introdans

Het Airborne Museum Hartenstein en haar dependance
Airborne at the Bridge in de binnenstad besteden hier
volop aandacht aan en geven een unieke kijk op de
gebeurtenissen. Op de Oversteek in Nijmegen vindt
sinds 2014 elke avond de Sunset March plaats. Hoe goed
zou het zijn om dit samen te doen en de waarde van de
herwonnen vrijheid opnieuw te ervaren?

Cultureel programma

Bezoekers laten we kennismaken met Arnhem en
omgeving door middel van een cultureel programma.
Celebrate freedom! De regio speelde een grote rol
bij de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede
Wereldoorlog en het is goed om dat te beseffen.

Cultureel programma

Hoge Veluwe

Nabij Arnhem ligt de oudste stad van Nederland,
Nijmegen. Deze stad neemt je mee van het Romeinse
rijk tot aan de Tweede Wereldoorlog. Bewonder de
historische gebouwen, slenter over de Waalkade of
bezoek een van de unieke winkeltjes in de binnenstad.

Celebrate Freedom Arnhem
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Kortom, er is voldoende aanbod in Arnhem en omgeving
om de delegaties uit de verschillende landen desgewenst
hun zinnen helemaal te laten verzetten. We staan
te popelen om onze mooie stad en regio, maar ook
ons veelzijdige Nederland aan iedereen te laten zien.
Verschillende partijen, zoals Dansgezelschap Introdans en
Toneelgroep Oostpool, hebben zich al enthousiast bereid
verklaard de delegaties van het festival te ontvangen bij
een voorstelling of een speciaal gecreëerd programma.
We brengen uiteraard een bezoek aan het Nederlands
Openluchtmuseum en Burgers’ Zoo en arrangeren een
dagtocht naar de Veluwe met een bezoek aan het Kröller
Müllermuseum. Een rondleiding door het historische

Arnhem of een fietstocht langs de Rijn behoren tot de
mogelijkheden. Voor een potje golf, een rondje BMX’en
of mountainbiken of een ander sportief uitje gaan we de
bossen van Papendal in.
Steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn in een
uur te bereizen. Ga je de andere kant op, dan ben je al
gauw de Duitse grens over. En dan te bedenken dat dit
nog maar een tipje van de sluier is…

In de avond kun je in Arnhem nog
meer cultuur snuiven. De kwaliteit is hoog en het aanbod groot.
Gezelschappen van Arnhemse afkomst, zoals Introdans, Toneelgroep
Oostpool en Het Gelders Orkest
geven regelmatig voorstellingen,
maar ook (inter)nationale artiesten,
kleinkunstenaars, balletgroepen of
cabaretiers krijgen een podium. De
voorstellingen vinden plaats in een
van de prachtige theaters, zoals
het Stadstheater, het vernieuwde
Musis, het nostalgische Posttheater
of in een van de kleinere theaters.

Nederlands Openluchtmuseum

“Arnhem viert 75 jaar vrijheid in 2020. Graag zou ik dat met
alle Songfestivalfans willen beleven in een stad gelegen
aan het mooiste stukje natuur: De Veluwe. Als inwoner van
Arnhem ben ik trots om de internationale delegaties en
pers te mogen ontvangen en hen te laten zien waar ik als
Arnhemmer trots op ben.”
— Johan Mak
Organisator van Eurovision in Concert in AFAS Live

Cultureel programma
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Paleis Het Loo

Grote Markt in Nijmegen

Project en organisatie

Project en
organisatie
Arnhem met de regio zijn in staat dit alles tot in de puntjes te verzorgen. Wij zijn
trots op onze stad, de omliggende regio en onze mooie provincie Gelderland. We
staan te trappelen om het Eurovisie Songfestival tot een onvergetelijk feest te maken,
samen met de Host Broadcaster, de EBU, GelreDome en vele inwoners, bedrijven en
onderwijsinstellingen in onze stad en regio. Graag schuiven wij aan tafel om onze
plannen en ideeën over programma en organisatie nader toe te lichten en uw visie
daarop te horen. Ook over het door ons gesuggereerde thema gaan wij graag met u in
gesprek. In co-creatie worden meestal de beste resultaten bereikt.

!

Arnhem: vijf goede redenen
• GelreDome grootste bezoekerscapaciteit
• Evenementenlocatie met uitmuntende akoestiek
•	Centraal in Nederland en uitstekend internationaal bereikbaar
•	Hoofdlocatie en side-events in de binnenstad dicht bij elkaar

Celebrate Freedom Arnhem
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•	Arnhem is groen en creatief en heeft samen met de regio grote
toeristische trekkers

Bridge to Liberation Experience

Project en organisatie
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Beeld: Arjan Almekinders via DoorArnhem, Wim Spijkers
via DoorArnhem, Team V Architecten Jannes Linders,
Rob Voss, Jurjen Drenth i.s.m. Visit Arnhem Nijmegen,
GelreDome, Luxor Live, Van Bree, Hans Withoos, Erik Vos,
Mathieu Di Scala.
Ontwerp: Diep Arnhem ontwerp & communicatie
Drukwerk: Rijnja Arnhem

Dit bidbook is tot stand gekomen in nauwe samenwerking
tussen de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland,
Toerisme VAN, stichting Made in Arnhem en GelreDome.
Daarnaast zijn wij veel dank verschuldigd aan Remco Hek
van The Production Factory en Johan Mak.

